2018 Programma Goereese Kunstdagen
DINSDAG 31 JULI
20.00 uur tot 22.00 uur

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
13.00 tot 14.30 uur
en om
15.00 tot 16.30 uur
19.00 tot 21.00 uur

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
10.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
en om
15.00 tot 16.30 uur
14.00 uur
17.30 tot 20.30 uur

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
13.00 tot 17.00 uur
16.30 tot 18.00 uur
19.00 tot 20.30 uur
21.30 tot 23.45 uur
ZATERDAG 4 AUGUSTUS
10.30 tot 12.30 uur
12.00 tot 13.00 uur
12.30 tot 13.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
14.45 tot 15.15 uur
15.30 tot 17.00 uur
17.15 tot 17.45 uur
14.30 uur
vanaf 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
18.00 tot 19.30 uur
19.45 tot 20.15 uur

. Opening in de Toren van Goedereede door dhr. C. Sinke,
oud-burgemeester van Goedereede,
muzikaal omlijst door Fabiana Dammers
met een hapje en een drankje.
. Kinderworkshop in atelier Ellen van der Bok : vogelhuisje pimpen
o.l.v. Marias, Harry en Ellen van de Kunststichting.
GRATIS , i.v.m. het 20 jarig bestaan van de Kunststichting
Min. leeftijd kind 5 jaar Locatie : Achterstraat 9 / vol = vol.
. In de Toren een optreden van Jasmin Ali : viool en piano
met een drankje, aangeboden door de Kunststichting
GRATIS, door sponsoring mogelijk gemaakt / vol = vol
. Rondleiding langs de ramen, galeries en ateliers door Harald Jassoy.
Verzamelen op de Markt, bijdrage € 5,00 p.p.
. Workshop schelpen-strandwerk voor volwassenen eventueel met een kind.
Min. leeftijd kind vanaf 8 jaar. In atelier Ellen van der Bok , Achterstraat 9 / vol=vol.
€ 15,00 voor een ouder met een kind / volwassenen p.p. € 10,00
. " Realisme " boeiend verhaal bij atelier Hans Dolieslager.
. "Kunstroof " leuk spel voor volwassenen met een hapje en drankje bij de 4 Horeca
€ 15,00 p.p. : Bij Buuf . Gasterij 't Sas . Restaurant De Gouden Leeuw . Stadscafe´ Goeree
1e PRIJS 2 prenten naar keuze, de 2e/3e prijs een prent van 'De Stede Goedereede'
muzikaal omlijst door Folkzanger Eef
. Op de Markt doorlopend film van 20 jaar Kunstdagen
. Live muziek : The Royal Engineers
. Live muziek : Im With Stupid
. Live muziek : The Streets en extra spektakel door De Zotten
. Rondleiding langs de ramen, galeries en ateliers door Harald Jassoy.
Verzamelen op de Markt, bijdrage € 5,00 p.p.
. Beiaardconcert door Jan Bezuijen, stadsbeiaardier
. De Zotten met een speciaal optreden
. Live muziek : Sabana
. De Zotten met een speciaal optreden
. Live muziek : Buzz Around
. De Zotten met een speciaal optreden
. Schilder performance door Doet Boersma, locatie Markt
. Schmink op de Markt, Gratis
. Bij galerie Dolieslager de zanggroep Sixpack met liedjes uit de jaren zestig.
. Singer & songwriter Gerard Cleton bij de molen en ateliers
. In de kerk van de Hervormde Gemeente Goedereede ( PKN) Optreden Jasmin Ali
. In de consistorie van de Hervormde Kerk expositie van kunstenaar J. van 't Hoff
. Live muziek : Lady Dandelion & Band
. Afsluiting met live muziek en spektakel door Kalentura Drums
Workshop kinderen of volwassenen opgeven : ellen@ellenvanderbok.nl
Reserveren concert Jasmin Ali : ellen@ellenvanderbok.nl
Kunstroof met hapje : kaarten kopen bij Gasterij 't Sas en Atelier Ellen van der Bok
Muziek info en meer & foto's op de site : www.kunststichtinggoedereede.nl
Het bestuur behoudt het recht om programmaonderdelen te wijzigen.

